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As empresas não tratam do assunto, até para não demonstrar algum tipo de preconceito com 
um tema tão delicado, que não é considerado politicamente correto.  
 
Pouco se fala da importância da aparência e os impactos que ela traz no mundo dos negócios, 
pouco se comenta e quase podemos afirmar que este tema acaba sendo evitado no dia a dia.  
 
A aparência pessoal pode ser considerada e entendida em duas dimensões: a vestimenta, que 
acaba sendo menos difícil de ser definida e tratada pelas pessoas, e a forma física do corpo. A 
vestimenta tem ganho nos últimos anos uma importância muito grande, visto que a alta moda 
tem feito um trabalho de marketing enorme na mídia, vendendo a idéia de que as grandes e 
famosas marcas de luxo é que tornam as pessoas diferenciadas e bonitas. O segundo tema, 
que é complexo e evitado ao extremo, é o da aparência física do corpo, dependendo do país 
onde se vive, o peso, a estatura e até a estética do rosto são considerados pontos negativos 
ou positivos nos ambientes de trabalho.  
 
O que muitas companhias definem é no máximo o tão famoso "dress-code", que significa o 
código de vestimenta. Com algumas definições macro de que tipo de roupas os homens e 
mulheres devem usar nos ambientes de trabalho, especialmente para os funcionários que têm 
contato com clientes ou consumidores. Neste caso, essa definição fica muito na definição alto 
nível, homens devem usar ternos escuros com camisas claras e gravata, as mulheres devem 
usar conjuntos discretos, evitar blusas sem mangas, poucas jóias ou bijuterias e uma pintura 
discreta.  
 
A aparência pessoal, tanto física quanto as roupas usadas, conta muito nos primeiros 
encontros com clientes, parceiros, fornecedores, e por que não dizer os colegas e amigos. Em 
todos os artigos de dicas de como ter sucesso nas entrevistas para um novo trabalho, lá 
encontramos o item da vestimenta. Como bem diz o velho ditado popular: a primeira 
impressão é a que fica, para mudar a primeira impressão leva-se muito tempo.  
 
Com a continuidade do relacionamento, no fundo as pessoas acabam conhecendo os valores, 
os sentimentos, a personalidade, o conhecimento, as características positivas e principalmente 
o desempenho das pessoas, que no fundo é o que deveria realmente contar e ser considerado 
nas nossas análises e julgamentos. Mas até chegar nesse ponto, muitas vezes várias 
oportunidades já foram perdidas, vagas importantes foram cedidas a outros candidatos e 
alguns negócios deixaram de ser realizados.  
 
O fato é que nos sentimos muito bem quando estamos tratando com pessoas que têm uma 
aparência boa, um jeito de quem cuida da saúde e que têm bom gosto para se vestir. As 
relações no mínimo são prazerosas e ambos os lados passam a ter uma atitude de aceite e de 
boa disposição. Claro que contam muito também a simpatia, a educação e o carisma das 
pessoas, mas vamos assumir que essas características sejam consideradas como 
imprescindíveis em todas as relações.  
 
Tem chamado muito a atenção o aumento do número de profissionais denominados estilistas 
pessoais. Esses profissionais têm sido procurados por altos executivos, por artistas, por 
políticos e por profissionais que já perceberam que a aparência faz toda a diferença e traz 
grandes benefícios. Está provado cientificamente que a autoestima provoca mudanças muito 
positivas, gerando um melhor controle emocional. Com a autoestima elevada, as pessoas 
definem sonhos, objetivos e lutam para atingi-los com o intuito de serem aceitos e amados.  
 
Um artigo bastante extenso foi publicado numa revista americana, famosa no mundo dos 
negócios, sobre uma característica específica que foi notada nos Chief Executive Officers 
(CEOs), ou a primeira pessoa em comando nas maiores empresas dos Estados Unidos. Foi 
notado nessa pesquisa que por volta de 80% desses altos executivos tinham uma aparência 
bastante similar, eram pessoas com estatura acima da média, usavam roupas de grifes 
famosas, a grande maioria deles cuidava da saúde fazendo exercícios regulares e mantendo 



uma alimentação mais saudável. Somado a isso o que temos visto nas informações publicadas 
por cirurgiões plásticos é que o número de intervenções plásticas tem aumentado 
significativamente.  
 
No Brasil, por ser um país tropical, onde se cultua muito a aparência física, esse tema tem 
uma relevância ainda maior. Observa-se a cada dia um número maior de revistas 
especializadas tratando dos temas da beleza, saúde, moda, comportamento, com um foco 
bastante importante do impacto positivo no sucesso das pessoas no mundo dos negócios.  
 
É bastante difícil tirar conclusões tão definitivas sobre as consequências da aparência, de 
qualquer forma vale a pena refletir sobre o tema e principalmente passar a observar a atitude 
das pessoas em relação a esse assunto. Finalmente, ter uma aparência bonita, usar roupas 
adequadas nos devidos ambientes, cuidar da saúde com exercícios regulares, ter uma 
alimentação balanceada e ser simpático, tudo isso traz muita satisfação e aumenta a 
autoestima.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20, 21, 22, 23 e 24 fev. 2009, Primeiro Caderno, 
p. A3. 


